
  

Declaració institucional del president Aragonès amb 
motiu de l'aprovació dels indults als líders 
independentistes 
 
Palau de la Generalitat, 22 de juny de 2021 

 
 
Després de més de tres anys i mig privats injustament de llibertat, nou líders polítics i 
socials, membres del Govern i del Parlament de Catalunya, dirigents de la societat 
civil, i amb qui compartim un compromís inequívoc amb el benestar, la prosperitat i la 
llibertat del nostre país sortiran de la presó. 
 
Hi van entrar amb el convenciment de no haver comès cap delicte. Amb la seguretat 
que voler que la ciutadania decideixi lliurement el futur polític del país en cap cas pot 
ser considerat il·legal.  
 
En surten amb el cap ben alt i els ideals intactes. En surten amb la voluntat reforçada 
de construir una república catalana lliure i justa. Europea i pròspera.  
 
En surten amb el convenciment que és l’hora de respectar la voluntat popular dels 
catalans i catalanes per tal de resoldre definitivament el conflicte entre Catalunya i 
l’Estat espanyol. 
 
El passat 14 de febrer l’independentisme va superar per primera vegada el 50% de 
vots en unes eleccions, constatant un cop més que som molts els que estem 
convençuts que la independència és la millor eina per millorar la vida de tota la 
ciutadania del país. Per generar més equitat i igualtat d’oportunitats. Per generar més 
prosperitat i benestar per a tothom. I som molts els que estem convençuts que la millor 
manera d’aconseguir-la és la via del diàleg, és la via de la negociació, és la via de 
l’acord. 
 
Per això és l’hora de l’amnistia i del dret a l’autodeterminació. És l’hora d’un 
referèndum acordat. És l’hora de la solució que genera més consens intern, que 
assegura l’aval internacional i que garanteix una cohesió social del tot irrenunciable. 
 
El pas d’avui ajuda a generar credibilitat en aquest camí, en el camí de la negociació 
i l’acord per resoldre del conflicte. Per això des del govern de la Generalitat de 
Catalunya destinarem tots els nostres esforços a fer possible aquesta nova etapa on 



  

la negociació, on la política, ha de ser l’espai per resoldre un conflicte que porta massa 
temps enquistat. 
 
La decisió presa avui pel Govern de l’Estat espanyol és un reconeixement que les 
condemnes van ser injustes.  
 
Per això ens satisfà que els companys i companyes que porten més de tres anys i mig 
a la presó recuperin la seva llibertat.  
 
Indubtablement els indults alleugen la seva situació personal, la de les seves famílies 
i la del seu entorn més proper.  
 
Sense cap mena de dubte alleugen el patiment d’una àmplia majoria de ciutadania de 
Catalunya que exigia la llibertat de les preses i dels presos polítics. 
 
Però en cap cas acaben amb una repressió contra aquells que volem decidir lliurement 
si Catalunya ha d’esdevenir una república amb tots els drets i totes les llibertats.  
 
En cap cas acaben amb la inhabilitació que continua limitant els drets polítics dels 
líders independentistes que sortiran de la presó. 
 
En cap cas resol la situació de les exiliades i del exiliats, amb el president Puigdemont 
al capdavant.  
 
En cap cas resol la causa general contra l’independentisme amb milers de persones 
pendents de judici o sota l’amenaça del Tribunal de Cuentas pel seu compromís 
democràtic. 
 
Per això defensem l’amnistia, perquè significa posar fi a tota la repressió. 
 
Per això continuarem determinats fins aconseguir-la, convençuts que juntament amb 
l’autodeterminació representen els grans consensos del país. 
 
Per això exigim a l’Estat espanyol que atengui sense més dilació la crida de 
l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa de posar fi a la repressió, de retirar 
les demandes d’extradició contra els exiliats i exiliades i d’aturar la persecució de 
representants polítics i servidors públics en l’exercici del seu mandat. 
 
Exigim a l’Estat que cessi tota repressió i que es comprometi a treballar per trobar una 
sortida acordada al conflicte amb Catalunya que parteixi del respecte als principis 



  

fonamentals de la democràcia i dels drets humans, tal i com el Consell d’Europa 
reconeix que vam fer l’octubre de 2017.  
 
És l’hora de posar fi a la repressió. És l’hora d’un referèndum acordat i que compti 
amb l’aval internacional, com desitja una amplíssima majoria de la població de 
Catalunya.  
 
Amnistia i autodeterminació. Llibertat i democràcia. Negociació i acord.  
 
És el moment de tornar a fer política. Afrontem-ho amb la màxima exigència i amb el 
compromís de trobar una sortida acordada que respecti la voluntat popular del poble 
de Catalunya.  
 
  


